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Beste leden,
Welkom bij de Forum nieuwsbrief van december, dé plek waar je de ins en outs
van S.v. Forum kunt vinden. December was een witte, koude, maar bovenal
gezellige maand! We hopen dat jullie hebben genoten van alle kerstdiners en dat
jullie een spetterende jaarwisseling hebben gehad! Bij Forum kregen we hoog
bezoek van Sinterklaas tijdens de decemberborrel en kwamen de Jacks en Roses in
ons naar boven tijdens het gala op de enige echte Titanic. We hopen dat jullie de
nieuwsbrief weer leuk vinden! Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
De RedacCie der S.v. Forum

I will never let go...
...en zo verliet onze Titanic de Keulsekade
ook niet op 21 december. Op een mistige
donderdagavond was het dan eindelijk tijd
voor het Forum Gala. Na weken van voorbereiding waarin Jack en Rose outfits werden
uitgezocht en dates op originele wijze
werden meegevraagd. Net na acht uur was
het tijd om te vertrekken, of toch niet…
Door het mistige weer durfde onze
kapitein van de FeBoCo met alle beruchte
verhalen over de Titanic in gedachte
geen risico te nemen en bleef onze
enige echte Titanic toch aan de kade.
Ondanks dat barstte het feest op de boot
toch in stijl los met een schitterende openingsdans. Onder het genot van heel veel
onbeperkt bier, wijn en bittergarnituur
natuurlijk.

Verschillende Jacks en Roses schitterde op
het dek, wat prachtige beelden opleverde.
Ook de gelukkige koppels en hechte
vrienden die voor de fotograaf poseerde,
mogen niet vergeten worden. Hoe verder de
avond naderde, hoe gezelliger het gala
werd. Met het sterke drank uurtje als
hoogtepunt. Of misschien ook wel als dieptepunt, want vele leden konden na afloop
niet meer al te best aan wal staan…
Uiteindelijk stapten al onze Roses én onze
Jacks gelukkig weer veilig van de boot af en
hebben we toch maar weer het tegendeel
bewezen: de Titanic is namelijk nooit gezonken en heeft al die tijd in Lombok verscholen
gelegen.

Forum Agenda
Pre Wintersportborrel
25/01/2018 20:00 uur
Grand Café de Vrienden
Wintersport
26/01/2018 - 04/02/2018
Val di Sole
After Wintersportborrel
08/02/2018 20:00
Grand Café de Vrienden
ALV III
21/02/2018 19:00 - 22:00 uur
Locatie wordt z.s.m.
bekendgemaakt
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Forum Confessions

Forum’s best nine

#5 Ik vind het toch wel vreemd dat iedereen
elkaar tegenwoordig een zuigzoen geeft als er
iemand jarig is...

Het 2017 van S.v. Forum in negen foto’s!

#6 Ik ben stiekem toch wel erg trots ben op
alle commissies die S.v. Forum dit jaar heeft!
#7 Wanneer commissieleden en bestuursleden elkaar aantrekkelijk blijken te vinden
tijdens commissieweekend…
#8 Misschien is het verstandig om wat minder
binnen mijn eigen vereniging te regelen...
#9 Wanneer een jongen van het HD zelfs in
bed de kleur blauw met de kleur geel
associeert…
#10 Ik ben van mening dat de RedacCie chicks
zich nu echt moeten gaan gedragen. Zo word
je toch niet serieus genomen...

Lid van december

#11 Wanneer mevrouw de secretaris geobsedeerd blijkt te zijn met literatuur en dit dan
ook ’s nachts meeneemt om haar dispuutsgenootje en huisgenootjes hiermee te verblijden.
#12 Mevrouw Leemhuis is ondertussen
part-time bewoner van de Griet.
#13 Er is een leuke chick, maar dat vind niet
alleen ik. Haar leven gaat hier erg goed, want
er stond ineens een leuke jongen voor haar
snoet. Gelukkig was dit al vóór zij bij een commissie stapte, want dat had natuurlijk niet
gekund! Wel begin ik mij af te vragen, hoe
vaak hij het wel niet op je heeft gemunt?! We
mogen niet geloven dat het bij een keertje is
gebleven... Want tijdens commissieweekend
onder de donzen deken, is zij voor een tweede
maal voor hem bezweken.

Je kunt veel zeggen over Pelle, maar één ding staat

#14 Ik ben stiekem verliefd op de voorzitter...

het Forum Gala. Zou dat een resultaat zijn van de

Ook iets op te biechten? Klik op de link!
https://goo.gl/forms/C6D4wS27GIP6t2bK2

naakte hardloop actie tijdens het commissieweek-

Pelle Bussink
vast: Pelle leeft voor Forum. Als gewaardeerd lid
binnen de FeBoCo is hij altijd aanwezig op borrels en
zelfs voor een (goede) speech is hij te porren. Desalniettemin heeft Pelle twee dates kunnen regelen voor

end? Naast het rondlopen zonder kleding heeft Pelle
ook een ander talent: fotografie. Tijdens de
decemberborrel heeft hij het gepresteerd om meer
dan 1300 (niet echt) perfecte plaatjes te schieten.
Daarnaast heeft hij ook “‘t Schorem van Forum” in
het leven geroepen. Een echte prestatie! Daarom is
Pelle bij deze tot lid van de maand december
benoemd.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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Damesdispuut In Culmine Solae
Door Carmen Kuijper, vijfdejaars lid bij ICS
Mijn naam is Carmen Kuijper en dit jaar is alweer mijn
vijfde jaar lidmaatschap bij het leukste onafhankelijke
damesdispuut uit Utrecht sinds 1990.
Wist je dat.., dit dispuut In Culmine Solae (ICS) heet? Je
ons misschien herkend hebt aan onze kleuren blauw en
groen?
Wist je dat.., wij al ruim 27 jaar bestaan en onze leden
in zijn voor gezelligheid, drankjes, borrels, 21-diners,
activiteiten, weekendjes weg, lustrumreis en heel veel
feestjes?
Wist je dat.., wij altijd op een andere plek borrelen/
stappen en je Utrecht zo op zijn best leert kennen?
Ook na vijf jaar ben ik nog super actief bij ICS. Dit komt,
omdat het na zoveel jaren een hechte vriendinnengroep is geworden. Het mooiste aan ICS vind ik dat of je
nou achttien of dertig bent; je blijft komen. Ieder op
zijn eigen manier. We zien elkaar naast onze activiteiten/borrels die we één keer per twee weken hebben
nog zoveel vaker. Vooral december is een drukke
maand met ieder jaar een heerlijk kerstdiner. In
januari willen we natuurlijk weer het nieuwe jaar vieren
en starten we het jaar met een spetterende nieuwjaarsborrel.

De ReisCo der S.v. Forum
Elke maand zal er een interview plaatsvinden met een van de commissies van S.v.
Forum. Wie zijn zij en waar houden zij zich
momenteel mee bezig? Deze maand
spreken wij met Lindy Pieterse van Reis
Commissie, oftewel de ReisCo.
Lindy gaf aan lid te zijn geworden van de
ReisCo, omdat ze afgelopen jaar de wintersport met Forum als geweldig heeft ervaren
en ze dat dit jaar graag wil overtreffen met
de commissie. Het leukste aan de ReisCo is
volgens Lindy om andere Forum leden ook
zo’n geweldige ervaring te geven door het
organiseren van verschillende reizen, waaronder de wintersport! Als hoofd verloop van
de ReisCo zorgt ze er samen met voorzitter
Geraldine, secretaris en hoofd verloop Sybe,
penningmeester Roelant en hoofd promotie
Sander voor dat er onvergetelijke reizen
worden georganiseerd. Met de ondersteuning van commissaris Koen natuurlijk.

Wat typisch aan ons is dat je ons over de
wereld kunt vinden. lCS leden wonen voor een
langere tijd of zelfs permanent in het
buitenland. De internationale ICSslaapadresjes zijn dan ook niet aan te slepen.
Er is altijd wel iemand die dan vanuit
Nederland bij je langs komt. Zo ging Hinke bij
Laurien en Carmen Ploeger in China langs.
In Culmine Solae voegt echt iets toe aan je
leven. Het zorgt ervoor dat je iedere week
plezier hebt, bier, wijn en nog meer bier. Ook
2018 gaan we weer knallend het
nieuwe jaar in voor nog meer leuke
activiteiten en natuurlijk heel veel borrels.
Maar het mooiste van ICS is natuurlijk vriendschap en gezelligheid voor je hele
leven!

Dat er ook bij deze commissie geen gebrek is aan alcoholische versnaperingen
blijkt wel uit de verhalen van Lindy over
verschillende gezellige, maar zeer langdurige vergaderingen. De afgelopen
vergadering duurde maar liefst een paar
uur. Of de rijkelijk vloeiende wijn of de
veel pratende Geraldine daarvan de
oorzaak is, houden we maar even in het
midden…

De meeste dingen zijn geregeld
en het aftellen naar vertrek kan
zeker al beginnen! Dat het weer
spectaculair wordt, is een ding
wat zeker is.

Er staan verschillende activiteiten op de planning welke nog
heel even geheim blijven, maar
we mogen wel een tipje van de
Momenteel wordt er regelmatig
sluier geven, er staat namelijk
vergaderd over de aankomende wintereen heel tof themafeest gesportreis welke ondertussen steeds
pland!
dichterbij komt.
Echter is de wintersportreis niet
het enige wat de ReisCo wil organiseren dit studiejaar. Een city
trip of iets in die richting staat
ook nog op de planning, maar
ook die plannen blijven nog even
geheim...
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Foto van de maand
De Sint heeft Forum dit jaar niet overgeslagen,
iedereen hoopte op wat extra vakantie dagen.
Helaas kon hij dit niet geven,
maar er waren heel wat mensen op Sint zijn schoot aan het beven.
Jouw geheim is niet veilig bij de Sint,
dus beter je leven en wordt een prachtkind.
De Sint en zijn pieten zijn al lang weer terug naar huis,
gelukkig kwamen de meesten niet snel thuis.
Dit is daarom dan ook de foto van de maand,
wat was het weer gezellig, die decembermaand!

Wie niet waagt, wie niet wint...
Nieuw jaar, nieuwe kansen! Deze editie staan er een paar vragen
voor jullie klaar om jullie kennis over Forum eens te checken.
1. In welk jaar is studievereniging Forum opgericht?

www.instagram.com/svforum/

www.facebook.com/studieverenigingforum/

www.linkedin.com/company/studieverenigingforum/

2. Hoeveel (aankomende) eerstejaars studenten waren er
aanwezig tijdens het Forum introkamp 2017?
3. Hoeveel kaarten waren er verkocht voor het Forum gala 2017?
4. Wat is de locatie van de Forum wintersportreis 2018?
Beschik jij over de ultieme Forum kennis of ben jij een ster in
gokken? Stuur jouw antwoorden dan snel in via:
https://tinyurl.com/Forum-prijsvraag-december en wie weet
ontvang jij een fantastische prijs tijdens de volgende borrel!
Het antwoord van de oktober puzzel was IJsberg en Bibi Klein
Nagelvoort was de gelukkige winnares!

Aan alles komt een einde…
en zo ook aan deze nieuwsbrief. We hopen jullie weer
volledig op de hoogte gesteld te hebben over de afgelopen en aankomende Forum activiteiten, de Forum
Confessions, de leukste foto’s en alle andere columns.
Voor vragen, opmerkingen, klachten , leuke verhalen of
wat dan ook kun je altijd contact opnemen met
redaccie@svforum.nl !
Met vriendelijke groet,
De RedacCie der S.v. Forum
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